
REGULAMIN BIEGÓW - FEARLESS RUN – BIEG NIEUSTRASZONYCH   

I. Organizatorzy : 

Stowarzyszenie ImperActive 

Kozów 61A  26-212 Smyków 

Tel: 605 283 310 

e-mail : imper.active@vp.pl 

 

Athletic Gym 

ul. Konecka 2. 26-230 Radoszyce 

Tel: 883 044 559  

 

Urodzony Biegacz 

Tel: 513 836 614 

e-mail: urodzonybiegacz@wp.pl 

II. Patronaty : 

1. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski. 

2. Starosta Powiatu Koneckiego Grzegorz Piec. 

3. Wójt Gminy Smyków Jarosław Pawelec. 

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Radoszyce Mateusz Garbacz. 

III. Partnerzy :  

1. Jednostka Strzelecka 2026 Końskie. 

2.Szkoły ZDZ w Końskich . 

3. OSP Kozów. 

4. Świętokrzyski Związek Towarzystwa Krzewienia  Kultury Fizycznej w  Kielcach 
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 IV. CELE . 

1.Promocja Województwa Świętokrzyskiego w propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport  

2. Integracja uczestników poprzez rywalizację , umiejętnością i chęcią współpracy;  

3. Wysiłek fizyczny połączony z dobrą zabawą.  

4. Wyłonienie najlepszych uczestników wśród zawodników  

  

V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ . 

1. 19 września 2021r Kozów gm. Smyków  

Budynek  Świetlicy i OSP Kozów 52 A   

-9.00 – otwarcie biura zawodów  

-10.00 - start trasy 200 metrów (dzieci w wieku od 4 do 7 lat )  

-10.30 – start trasy 300 metrów (dzieci w wieku od 8 do 10 lat ) 

-11.00 - start trasy 400 metrów (dzieci w wieku od 11 do 15 lat )  

-12.00 – Start biegu głównego 5 km  

VI. ZASADY UCZESTNICTWA . 

1. Każdy z zawodników ma za zadanie w jak najkrótszym czasie pokonać wcześniej wybraną przez 

siebie trasę z przeszkodami. 

2. W przypadku trudności z pokonaniem danej przeszkody w zależności od stopnia jej trudności  

zawodnik będzie miał możliwość pominięcia jej kosztem postoju karnego w formie :kilkuminutowego 

postoju, przysiadów bądź pompek (o wyborze karnym decyduje zawodnik)  

3.Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy. 

VII. PRZESZKODY. 

 Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona 

jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu.  Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: 

1. naturalne, takie jak m.in. bagna,  rzeki, wzniesienia, góry, drzewa;  

2. sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, 

błotem czy lodem.  

 

 



 

 VIII.  UCZESTNICTWO ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU. 

       WARUNKI UCZESTNICTWA BIEGU.  

                                                                                                                                                                    .  

1.  Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność. Musi   to 

potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i 

ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. -.WZÓR OŚWIADCZENIA      

       

                      OŚWIADCZENIE  

 Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją Biegu Fearless Run II w dniu ..…..…..…………………………..…..…….. nie 

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Biorę udział w Biegu Fearless Run II na własną 

odpowiedzialność, koszt i ryzyko, na co pozwala mi mój stan zdrowia. Jestem świadom zagrożeń, 

które niesie ze sobą uczestnictwo w Biegu. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

szkody wyrządzone przeze mnie. Przez akceptację niniejszej deklaracji zrzekam się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub 

szkody związanej z imprezą. Deklaruję, że będę przestrzegał zarządzeń Organizatora oraz warunków 

Regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w  Biegu Fearless 

Run II. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, mogą być wykorzystane przez 

Organizatora i media. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami 

Regulaminu Biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy kompletnie i zgodnie z prawdą. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Biegu Fearless Run II zgodnie z 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (art. 13 ust. 1 i ust. 2). Miejscowość i 

data ................................................................. Imię i nazwisko uczestnika czytelnie Podpis uczestnika 

.........................................................……. ………..……............................................. 

 

2.  Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w Biegu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów 
pow. 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność. 
d) Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować w Biegu pod opieką rodziców/opiekunów, którzy biorą za 
nie pełną odpowiedzialność lub samodzielnie. W przypadku samodzielnego udziału, osoby te będą 
musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów - WZÓR OŚWIADCZENIA  
 
 

                           OŚWIADCZENIE 

 Wyrażam zgodę na samodzielny udział (imię i nazwisko) ............................................. w Biegu 

Fearless Run II w dniu......................................... .  

Miejscowość i data .............................................................  

Podpis rodzica (opiekuna) ........................................................... 

   
      
                                                                                                                                                                                    

3.   Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie, proszone są o poinformowanie o tym fakcie 
Organizatora.  
                                                                                                                                                

 

https://98e56d24-e590-4375-9580-a329bc058317.filesusr.com/ugd/c0632d_1c42345fa886409783ba6ab4cf635472.pdf
https://98e56d24-e590-4375-9580-a329bc058317.filesusr.com/ugd/c0632d_1c42345fa886409783ba6ab4cf635472.pdf


IX. ZASADY ZAPISÓW . 

1. Limit uczestników 300 osób. 

2. Warunkiem zapisania się na bieg obowiązuje rejestracja online  i uiszczenie wpisowego.  

3. Dokonując zapisu na bieg uczestnik wskazuje trasę w jakiej będzie uczestniczył. 

 

X.  ZGŁOSZENIA .OPŁATA STARTOWA .  

1.Zgłoszenia przyjmowane będą od 21.07.2021r. od godziny 18:00 do 16.09.2021r. lub do wyczerpania miejsc. 

Wpłaty wpisowego przyjmowane w ciągu 7 dni od rejestracji. Maksymalna liczba uczestników – 300 osób. O 

kolejności zgłoszeń decydują wpłaty a nie zapisy - nieprzewidywane jest losowanie miejsc listy startowej oraz 

jej powiększenie w przypadku dużego zainteresowania.  

Tel.kontaktowy:605 283 310                                                                                                                                     

2. Obowiązuje rejestracja online przez stronę mtbcross24.pl bezpośrednio zapisy                                     
https://www.mtbcross.pl/pokazSzczegolyWydarzenia/fearless_run_ii___bieg_nieustraszonych,39.ht
ml                                                        

3. Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji .Płatność DotPay  

4.  W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, np. "Jan Kowalski ,Bieg Nieustraszonych 2021r” .  

 5. Koszt wpisowego na  Bieg Główny -Trasa 5km 

- od 21 lipca do  20 sierpnia 60zł  

- od 21 sierpnia do 3 września 70zł 

- od 4 września do 16 września 80zł  

- w dniu zawodów 100zł  

6. Koszt wpisowego za dzieci we wszystkich kategoriach 10zł. 

7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej 

o 50% najpóźniej na 10dni przed wydarzeniem. Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, 

którzy nie wzięli udziału w imprezie. 

8. Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Organizatora. 

9. Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, tj. po 17.09.2021r., wówczas zgłoszenie nie 

gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń   ani pomniejszenia wysokość wpisowego. 

10. Odbiór pakietu może odbyć się osobiście przez uczestnika lub przez osobę upoważnioną przez uczestnika na 

podstawie pisemnego upoważnienia i zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby startującej w 

maratonie. 

11. Pakiety nieodebrane do 19.09.2021r. przepadają oraz nie będą wysyłane pocztą . 

 

XI. ŚWIADCZENIA . 

https://www.mtbcross.pl/pokazSzczegolyWydarzenia/fearless_run_ii___bieg_nieustraszonych,39.html
https://www.mtbcross.pl/pokazSzczegolyWydarzenia/fearless_run_ii___bieg_nieustraszonych,39.html


1.Numer startowy. 

2.Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika. 

3.Puchary dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach . 

4.posiłek regeneracyjny. 

5. Ciepłe napoje (kawa, herbata) 

6.Zabezpieczenie  medyczne. 

7.Obsługa fotograficzna imprezy. 

8. Obsługa na starcie i mecie. 

9. Oznakowanie trasy. 

10. dodatkowe gadżety w zależności od zdobytych sponsorów i partnerów. 

11. Gwarancja fantastycznej atmosfery!!! 

 

XII. KLASYFIKACJE.  

 

1. Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach:  

a) Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych kobiet w Serii Elite 

 b) Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych mężczyzn w Serii Elite   

 c)Dziewczynki –miejsca I-III dla wszystkich trzech kategoriach wiekowych 

 d)Chłopcy – miejsca I-III dla wszystkich trzech kategoriach wiekowych 

2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach. 

 

  XIII. POSTANOWIENIENIE KOŃCOWE. 

 

 

1. Harmonogram Biegu Fealess Run II oraz szczegółowe informacje o Biegu podane są na stronie 
internetowej facebook w wydarzeniu ,,Fearless Run II” 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu z powodów niezależnych od niego. 
3. Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez 
Organizatora Biegu, media i sponsorów. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do śledzenia i stosowania się do wydawanych przez Organizatora 
komunikatów przedstartowych. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Biegu, 
dojazdu na Bieg i powrotu z nich. 
6. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 
7. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie. 



8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian. 
9. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora. 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


